
 Zápis 

ze schůze Komise pro rodinu a občanské záležitosti při 

RO Dobrá 

 
ze dne 5.3. 2019 

 

 

Přítomni: 

 

 Šárka Romanidisová, Martina Kubiesová Hranická, Libor Kohut,Drahomíra Gryžboňová, Ludmila 

Pohludková,  Radka Zitová 

Ostatní členové omluveni z pracovních důvodů, Michal Tvrdý – nemoc 

 

Program: 

 

1. Zhodnocení akce Deskové hry 

 

– další termín na podzim, doporučení paní Kubiesové je zaměřit se na časově kratší hry – pexeso, 

karty apod. 

 

2. Oslavy konce války 4.5. 

 

- obec požaduje 2 pomocníky, po zkušenosti z minulého roku navrhují členové posílit stanoviště 

pokladny na odpoledne na tři členy, jména budou nahlášena panu místostarostovi 

 

3. Seznámení s daty návštěv u jubilantů 

 

- na návštěvy půjde paní Gryžboňová a Pohludková, podle potřeby je zastoupí pan Kohut 

 

4. Velikonoční tvoření 

 

- na výzvu o pletení karabáčů se prozatím nikdo nepřihlásil 

- pro vedení tvoření byla oslovena paní učitelka ZŠ Dobrá Mgr. Svobodová, během března budou 

domluveny podrobnosti ohledně výrobků a potřebného materiálu 

 

5. Přednáška Jaro na zahradě 

 

- přednáška se uskuteční 20.3. od 16 hodin v Hasičské zbrojnici 

- nutno zajistit půjčení promítacího plátna ze školy – zajistí Zitová 

- klíče od sálu  v hasičské zbrojnici zajistí paní Gryžboňová 

 

6. Jarní burza 15.- 16.3. 2019 

 

- rozdělení služeb na pátek a sobotu, nepřítomným členům bude zaslán informační email 

- sál a materiál zajistí Zitová, plakát zajišťuje obec 

- aktuálně přihlášeno 22 prodávajících 

 

7. Setkání  jubilantů v květnu 

 

- paní Romanidisová zjistí možnost vystoupení dětí ZŠ Dobrá 



 

Diskuse: 

 

Paní Gryžboňová navrhuje uspořádat v listopadu spolu s Klubem seniorů Posezení u svíček. Zjistí 

stanovisko  Klubu seniorů. Komisi bude informovat na další schůzce. 

 

Paní Romanidisová navrhuje uspořádat akci, kde by vystoupily děti, které chtějí předvést své 

dovednosti. 

 

Návrh nové akce - Společné Vánoční pečení. - Zjistíme technické možnosti kuchyně v hasičské 

zbrojnici. 

 

Návrhy nových akcí budou projednány na dalších schůzích. 

 

Další schůze se uskuteční v termínu po dohodě se všemi členy. 

 

Zapsala: Radka Zitová 

 

 


